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1. Helburua 

Uraren zentzuzko erabileraren garrantzia ulertzea, eta egiten dugun ur-gastuari buruz 

hausnartzea. 

 

2. Edukiak  

• Uraren bizitza-zikloa. 

• Urak bizitzarako duen garrantzia. 

o Ur-baliabideak. 

o Uraren banaketa. 

• Uraren kontsumo eraginkorra.Sukaldean 

o Komunean 

o Garbiketa-lanetan 

•  Hondakinek ur-baliabideetan duten eragina. 

• Ur-hornidura eta ordainagiria 

• Urak araztegian egiten duen zikloa 
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3. Ariketak 

3.1. Aurretikoa  

Uraren erabilerari dagokionez ikasleen jarrera ezagutzeko balioko duen galdesorta bat 

da: 

 

1. Harrikoa egiten dudanean... 

• Platerei xaboia emateko harraska betetzen dut eta gero kentzen diet xaboia. 

• Kanila irekita dudala ematen eta kentzen diet xaboia platerei. 

• Ontzi-garbigailua erabiltzen dut. 

 

2. Hortzak garbitzen ditudanean... 

• Hortzeskubila bustitzeko eta ahoa garbitzeko soilik irekitzen dut kanila. 

• Denbora guztian irekita edukitzen dut kanila. 

• Egunean behin bakarrik garbitzen ditut hortzak. 

 

3. Honako honetarako erabiltzen dut komunontzia... 

• Eginkarietarako; pixa eta kaka. 

• Hondakinak botatzeko. 

• Txakurrari edaten emateko. 

 

4. Jan aurretik eskuak garbitzen ditudanean... 

• Xaboia ematen ari naizen bitartean, kanila itxi egiten dut. 

• Ura hustubiderantz nola joaten den begiratzen dut. 

• Jan aurretik ez ditut inoiz eskuak garbitzen. 

 

5. Dutxa honako hau da niretzat... 

• Bainu azkar bat, ez daukat astirik eta! 

• Bainuontzian etzanda jarrita lasaitzeko leku bat. 

• Ez dut erabiltzen, bidetean garbitzearekin aski dut. 
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6. Egunean zehar honela asetzen dut egarria... 

• Hozkailuko botilako ura edanda. 

• Kanilako ura irekita edukitzen dut hotza atera arte. 

• Azukredun eta burbuiladun freskagarri handi bat edanda. 

 

7. Garbigailua jarri behar badut... 

• Abian jarri aurretik, erabat beteta dagoela egiaztatzen dut. 

• Nahiz eta beteta egon ez, berehala jartzen dut abian ahalik eta lasterren 

edukitzeko arropa garbia. 

• Zenbat eta arropa gutxiago garbitu, orduan eta arropa gutxiago eseki beharko 

dut. 

 

8.Autoa garbitzen dudanean... 

• Balde bat erabiltzen dugu edo ibilgailuak garbitzeko tunelera joaten gara. 

• Tutu malgua erabiltzen dugu. 

• Zapi batekin kentzen diot hautsa. 

 

9.Edalontzi bat ur amaitu ezin dudanean... 

• Landareak ureztatzeko erabiltzen dut. 

• Hustubidera botatzen dut. 

• Edan behar dudana soilik hartzen saiatzen naiz. 

 

10. Noiz ureztatzen dituzu landareak? 

• Gauez 

• Egunez, bero egiten duenean. 

• Hobe da ur gutxirekin bizitzen ohitzea. 
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Honako emaitza hauek lortu badituzu: 

Gehienak “a” badira: Zorionak! Urari dagokionez, zure portaera arduratsua da. 

Badakizu ura ezinbestekoa dela bizitzeko eta ez duzu alferrik gastatzen. 
 

Gehienak “b” badira: Gogoratu etxeko erabilerarako ur-kantitate mugatua dagoela, 

eta baliteke zuk zuri dagokizuna baino gehiago erabiltzea. Saiatu zure ohiturak 

aldatzen. 
 

Gehienak “c” badira: Beharbada ura aurrezten ari zara, baina ez al zaizu iruditzen 

gehiegitxo dela? Ura erabiltzea ere komeni da. 
 

3.2. Tailerrari dagokionez 

ARIKETA 1: URAREN ZIKLOA 

Jarduera honetan, uraren zikloak zer fase dituen ikasiko dute ikasleek, bideo baten 

bitartez. 

 

ARIKETA 2: NORK ESANGO ZUEN! 

Ariketa honekin, bitxikeria zirraragarri batzuen bitartez, ura aurrezteak duen 

garrantziaz kontzientziatu nahi dira ikasleak. Bukatu gabe dauden hainbat esaldi emango 

zaizkie eta osatu egin beharko dituzte. 

 

ARIKETA 3: URAREN JOKOA 

Hainbat proba eginez eta egiten zaizkien galderei erantzunez, ikasleek uraren alderdiei 

buruz gehiago jakingo dute, esate baterako, aurrezteko aholkuei eta ur-kontsumoari 

buruz.  

Gainditzen duten proba bakoitzeko, ur-kantitate jakin bat emango zaie eta probeta 

batean bota beharko dute. Jokoa amaitzean ur-kantitate handiena lortu duen taldeak 

irabaziko du. 

 

ARIKETA 4: 2070ean IDATZITAKO ESKUTITZA 

Power Point-aren bitartez, ikasleek 2070. urtean bizi den pertsona baten hitzak 

entzungo dituzte; uraren gabeziari, bizitza-baldintzei eta abarri buruz hitz egingo du. 
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4. Gaitasunekiko lotura 

4.1. Bigarren Hezkuntza, Batxilergoa, OLH eta eskola-jatorria duten 

taldeak 

 

 

 

 

 

4.2. Beste talde batzuk 

 

 
 

Ama-hizkuntzan 
komunikatzeko 

gaitasuna  

 
 

Atzerriko 
hizkuntzetan 

komunikatzeko 
gaitasuna 

 
Matematika-
gaitasuna eta 

oinarrizko 
gaitasunak 
zientzia eta 

teknologiaren 
alorrean 

 
 
 
 

Gaitasun digitala 

 
 

   

Hitzez, hitzik 
gabe eta modu 

digitalean 
komunikatzeko 
konpetentzia 

Ikasten eta 
pentsatzen 

ikasteko 
konpetentzia 

 
Elkarbizitzarako 

konpetentzia 

Ekimenerako eta 
ekiteko 

espiriturako 
konpetentzia 

 
      

 
Izaten ikasteko 
konpetentzia 

Hizkuntza- eta 
literatura-

komunikaziorako 
konpetentzia 

 
Matematikarako 

konpetentzia 

 
Zientziarako 
konpetentzia 

      

 
Teknologiarako 
konpetentzia  

 
Gizarterako eta 

herritartasunerako 
konpetentzia 

 
Arterako 

konpetentzia 

 
Konpetentzia 

motorra 
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Ikasten ikasteko 

gaitasuna 

 
Gaitasun soziala 

eta zibikoa 

 
Ekimenaren 
zentzua eta 

enpresa-espiritua 

 
Kultura-arloko 

kontzientzia eta 
adierazpena  

     

 

5. Baliabideak 

 Informazio gidak 

• Eusko Jaurlaritza. Kontsumo eta Industria Segurtasuneko Zuzendaritza. 2007. 

Kontsumitzaile eta erabiltzailearen gida. 

• Industria, Merkataritza eta Turismo Saila. 2009. Kontsumo arduratsuaren gida. 

 

     Material didaktikoak 

• Kontsumitzailearen hezkuntzarako 133 tailer. Eusko Jaurlaritzaren Kontsumo 

Zuzendaritza. 2004. 

 

     Web-orriak 

• KONTSUMOPOLIS IZENEKO LEHIAKETAREN WEBGUNEA 

http://www.consumopolis.es/fichasniv2.aspx?idioma=cas&b=C 

 

• URA AURREZTEA ETXEAN 

http://ideasana.fundacioneroski.es/web/es/12/escuela_5/escuela5_ahorrarag

ua.pdf 

 

Helbide interesgarriak 
 

Kontsumobide-ren kontsumoaren alorreko prestakuntza eta 

informazio zentroak 
 

Vitoria-Gasteiz Bilbao Donostia / San Sebastián 

Adriano VI, 20-1º. 01008 Nicolas Alcorta, 2. 48003 Zarategi ibilbidea 82-84 Atz. 20015 

Telf: 945 01 66 00 Telf: 94 403 22 20 Telf: 943 02 25 90 

formacion-araba@kontsumobide.eus formacion-bizkaia@kontsumobide.eus formacion-gipuzkoa@kontsumobide.eus 
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